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Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon 2019 saa Käärmetalon peruskorjaus
Helsingin Käpylään vuonna 1951 valmistunut Käärmetalo on Yrjö Lindegrenin merkittävimpiä
suunnitelmia. Peruskorjauksen suunnittelusta vastasi Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit
Oy. Vuoden 2019 voittajan valitsi kuvataiteilija, kirjailija Hannu Väisänen. Palkinnon myöntää
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA.
Hannu Väisänen kuvailee Käärmetalon suurta arkkitehtonista merkitystä näin:
”Yrjö Lindegrenin suunnittelema Käärmetalo kuuluu suomalaisen arkkitehtuurin hohtavimpiin
helmiin. Kun tuollainen ikoninen
rakennus sitten rappeutuu, kun se on
lysähtämässä kasaan, pelastaminen vaatii
yhtäällä tavatonta ammattitaitoa ja
toisaalla katkeamatonta sisua. Korjaajien
on mietittävä millä tavoin nostaa
uudelleen esiin Käärmetaloon liittyvä
melkein utooppinen idea laadukkaasta
vuokratalosta. On myös näytettävä miten
modernismin asumisihanteet voivat
toimia edelleen ja olla esimerkkeinä
uudelle asuntorakentamiselle.”
Kuvatoimisto Kuvio Oy

Käärmetalo on kohde, jonka arkkitehtuuri kohottaa itsetuntoa
Hannu Väisänen summaa valintansa seuraavasti: ”Minun valintakriteereihini on vaikuttanut
sana ’itsetunto’. Ja kysymys mikä, mitkä seikat vaikuttavat itsetunnon kasvuun tai sen
kasvattamiseen, kun on kyse arkkitehtuurista. Kaikista ehdolle asetetuista rakennuksista tai
korjauskohteista tätä itsetunnon kohotusta minulle eniten edustaa Käärmetalo ja sen korjaustyö,
jota kukaan muu kuin asialle omistautunut arkkitehti ei voi suorittaa.
Jos arkkitehtuuri pystyy vaikuttamaan itsetunnon ylläpitämiseen muutenkin kuin työntämällä alle
jonkin rakennustaiteen kimaltavan limusiinin, se on saavuttanut jotakin tärkeätä.”
Pääsuunnittelija Mona Schalin kiittää peruskorjauksen hyvää yhteistyötä
Vuosina 2016–18 toteutetun Käärmetalon eteläisen asuinrakennuksen peruskorjauksen
suunnittelija on Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy. Korjaustapa poikkeaa monella tapaa
tavanomaisista käytännöistä. Mona Schalin toimi työssä pääsuunnittelijana.

”Peruskorjaus saatiin toteuttaa ihannetilanteessa: tilaaja, rakennuttajat, suunnittelija ja
urakoitsijat toimivat erittäin hyvässä yhteistyössä. Työssä ei jouduttu tekemään kompromisseja, ja
tilaaja halusi satsata laatuun. Suojelutavoitteista ei tarvinnut tinkiä. Näin kokonaisvaltainen
painovoimaisen ilmanvaihdon, sisä- ja ulkomateriaalien, vanhojen ikkunoiden sekä varsinkin
kiintokalusteiden säilyttävä korjaus tai samanhenkinen uusiminen on asuinkerrostalossa verraten
harvinaista."
Kahdesta erillisestä rakennuksesta koostuvan talon pituus on 287 metriä. Kasarmimaisuus on
vältetty yhdistelemällä viuhkamaisia lamelleja, jotka muodostavat vaihtelevia suojattuja pihatiloja.
Mäkelänkadun suuntaisesti mutkittelevissa kerrostaloissa on yhteensä 189 kaupungin vuokraasuntoa, joilla jokaisella on yksilöllinen asemansa ja näkymänsä osana kokonaisuutta.
Peruskorjauksessa kunnostettiin muun muassa piha-alueet, porrashuoneet, keittiöt,
ikkunat ja ovet sekä korjattiin ja uusittiin yläpohjarakenteet, ulkorappaus, parvekkeet, LVIjärjestelmät ja yhteistilat. Korjaustyöt tehtiin pitkälti rakennussuojelun edellyttämällä tavalla.
Suurin osa vanhoista ikkunoista ja keittiön kiintokalusteista pystyttiin säilyttämään ja – mikä
mullistavinta – rakennuksen ilmanvaihto säilytettiin painovoimaisena, mikä säästää energiaa ja
huoltokustannuksia ja ehkäisee sisäilmaongelmien syntymistä.
Tämänvuotisen Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon ehdokkaita olivat Käärmetalon
peruskorjauksen ohella Helsingin keskustakirjasto Oodi, Jyväskylän yliopiston päärakennuksen
restaurointi, Kruunuvuorenrannan koonta-asema ja Vaaralanpuiston päiväkoti.
Arkkitehtuurin Finlandia -palkinto ja esiraadin jäsenet
Arkkitehtuurin Finlandia -palkinto myönnetään kolmen viime vuoden aikana valmistuneen uuden
rakennuksen tai rakennusryhmän suunnittelusta tai korjaussuunnittelusta. Palkinto voidaan
myöntää joko suomalaisen tai ulkomaisen arkkitehdin tai arkkitehtitoimiston Suomeen
suunnittelemasta työstä tai suomalaisen arkkitehdin tai arkkitehtitoimiston ulkomaille
suunnittelemasta työstä. Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon valitsijaksi valitaan vaikuttaja, joka
on tullut tunnetuksi muun alan kuin arkkitehtuurin asiantuntijana. Tuomari tekee valinnan
esiraadin valitsemien kohteiden joukosta. Palkinnon tarkoitus on lisätä arvostusta luovaa
korkealuokkaista arkkitehtuuria kohtaan sekä nostaa esille arkkitehtuurin kulttuurista arvoa ja
hyvinvointia lisäävää merkitystä.
Esiraatiin kuuluivat tänä vuonna tekniikan tohtori Anne Stenros, arkkitehti SAFA, professori Mikko
Heikkinen ja Arkkitehtitoimisto Livadyn osakas Juulia Mikkola. Raadin sihteerinä toimi SAFAn
pääsihteeri Paula Huotelin.
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA on arkkitehtien ammatillinen ja aatteellinen yhteisö, joka toimii
aktiivisesti arkkitehtuurin ja korkealaatuisen elinympäristön puolesta. Vuonna 1892 perustetun
Suomen Arkkitehtiliiton jäseninä on noin 3 100 yliopistotason tutkinnon suorittanutta arkkitehtia.
Lisäksi SAFAssa on noin 600 opiskelijajäsentä.
MEDIALLE
Media on tervetullut palkinnon julkaisun haastattelutilaisuuteen maanantaina 7. lokakuuta 2019
kello 14–15 ja palkinnon julkistustilaisuuteen klo 16–18 Vanhalle ylioppilastalolle.
Osoite: Mannerheimintie 3, Helsinki.
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